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ANTIKORUPCINĖ POLITIKA: multiplikuota įvairovė

Nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa 

Nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–

2019 metų tarpinstitucinis veiklos planas 

Šakinės kovos su korupcija (arba korupcijos prevencijos) programos 

2015–2019 metams (sveikatos priežiūros sistemoje, aplinkos ministerijos ir kt.)

Institucinės kovos su korupcija (arba korupcijos prevencijos) 

programos + priemonių planai –

valstybinio administravimo subjektų rengiamos 2 metams 

Valstybės įstaigų/įmonių kovos su korupcija (arba korupcijos prevencijos) 

programos + priemonių planai – rengiamos 2 metams 

Savivaldybių kovos su korupcija (arba korupcijos prevencijos) programos 

programos + priemonių planai – rengiamos 2 metams 



ANTIKORUPCINĖ POLITIKA: FORMALI AR REALI PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

• NKKP įgyvendinimą organizuoja ir kontroliuoja Vyriausybė, dalyvaujant STT

• NKKP (šakinių taip pat) įgyvendinimo rezultatų stebėseną atlieka Specialiųjų

tyrimų tarnyba – kaip?

• Programos vykdytojai kartą per metus, bet ne vėliau kaip iki kitų metų vasario 1

dienos, STT pateikia informaciją apie NKKP įgyvendinimo eigą, veiksmingumą ir

tai pagrindžiančius duomenis

• STT apie NKKP įgyvendinimo eigą, veiksmingumą ir susistemintus duomenis apie

teikia Tarpžinybinei komisijai kovai su korupcija koordinuoti

• NKKP vykdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių įstaigų pasiekta pažanga konkrečioje srityje

vertinama pagal NKKP nurodytus siektinus rezultatus ir jų rodiklius

KAIP?

ABEJONĖS DĖL MONITORINGO 
KAIP KORUPCIJOS RIZIKOS VALDYMO ELEMENTO 

1. kaip dera siektini rezultatai ir vertinimo reikšmės su NKKP tikslais ir uždaviniais?

2. kaip dera NKKP numatyti siektini rezultatai su kitų viešojo sektoriaus organizacijų parengtų

korupcijos prevencijos programose numatytais rodikliais?

3. kaip dera NKKP su savivaldybių parengtų korupcijos prevencijos programų matavimo

rodikliais?



MONITORINGO PASKIRTIS
reguliariai įvertinti korupcijos prevencijos valdymo sistemos efektyvumą 

kiekybinių ir kokybinių parametrų kontekste per tam tikrą nustatytą laikotarpį

ANTIKORUPCINĖS POLITIKOS MONITORINGO (STEBĖJIMO IR VERTINIMO) 
SISTEMOS MODELIAI

Įgyvendinimo – veiklos 

proceso – stebėsena ir 

vertinimas

Į rezultatus orientuotos 

veiklos – veiklos rezultatų -

stebėsena ir vertinimas

Įrodymais grįstas veiksmingumas

(angl. evidence-based)

NKKP numatytomis priemonėmis pasiekti 
kuo didesnį prevencinį poveikį kuo 

mažesnėmis sąnaudomis



ANTIKORUPCINĖS POLITIKOS STEBĖJIMAS

Antikorupcinę politiką įgyvendinančio subjekto veikla, kuria siekiama užtikrinti 

korupcijos prevencijos valdymo procedūrų veikimą taip, kaip numatyta 

(strateginiuose dokumentuose, programose, priemonių planuose) ir kad jos būtų 

operatyviai keičiamos pasikeitus įstaigos veiklos aplinkos sąlygoms

ANTIKORUPCINĖS POLITIKOS VERTINIMAS

tai planuotų, nuolatinių ir baigtinių veiklos ir intervencijų į veiklą įvertinimas,

siekiant nustatyti pastarųjų reikšmingumą ir aktualumą, veiksmingumą, poveikį 

aplinkai ir stabilumą

ANTIKORUPCINĖS POLITIKOS MONITORINGAS (PASAULINĖ PRAKTIKA)

1) sistemingas (nuolatinis) korupcijos prevencijos valdymo stebėjimas ir vertinimas, siekiant
kontroliuoti korupcijos paplitimą (pasireiškimo tikimybę)

2) tai besitęsiantis duomenų apie kokį nors reiškinį ar procesą (paprastai keliantį problemų ar
net pavojų) rinkimas, analizavimas ir rekomendacijų rengimas, paremtas stebėjimu, vertinimu
ir prognozavimu, siekiant nustatyti kaip antikorupcinė politika yra įgyvendinama atsižvelgiant į
siekiamus rezultatus



ĮŽVALGOS DĖL POZITYVO

ANTIKORUPCINĖS POLITIKOS MONITORINGO SISTEMOS SUKŪRIMO 

IR ĮDIEGIMO TIKSLAI

1. Gerinti valdymo kokybę (visose viešojo sektoriaus organizacijose)

2. Tinkamai valdyti įdiegtas ir naudojamas korupcijos prevencijos priemones

3. Pagerinti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą (kokybė)

4. Pagreitinti korupcijos rizikos analizės (audito) atlikimą

5. Laiku reaguoti bei atnaujinti (koreguoti, tobulinti) KPP ir jų įgyvendinimo planus

6. Sukurti antikorupcinę aplinką ir užtikrinti veiksmingą jos veikimą

ANTIKORUPCINĖS POLITIKOS MONITORINGO ĮRANKIS

SKAITMENINIS - IT/IS
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